
บอกเล่าให้ฟัง 

 เวลานีเ้ราเข้าสูบ่รรยากาศของการเตรียมฉลองคริสตมาสและการฉลองวดัแล้ว พ่อยอมรับว่า

ในปีนีก้ารเตรียมฉลองคริสตมาสและฉลองวดัสําหรับพ่อต้องใช้ความทรหดอดทนมากที่สดุ เพราะพอ่ยงั

ไม่สามารถที่จะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้อย่างเตม็ที่นกั บางสิ่งบางอย่างจงึต้องรอเวลาไว้ก่อน 

บางสิ่งบางอย่างต้องขอให้พี่น้องมาช่วยทําให้ สภาพเช่นนีเ้ป็นสภาพที่ทําให้เกิดความวิตกกงัวล อดึอดั 

และเป็นทกุข์มากทีเดียว พอ่ได้แตค่กุเขา่ลงภาวนาวอนขอพระเจ้า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดทวีความเชื่อ 

ความวางใจในพระองค์ ให้ข้าพเจ้าด้วยเถดิ” พ่อวอนขอให้ใจพอ่สงบลง วางใจในพระเจ้า และ

วางใจในนํา้ใจดีของพี่น้องทกุๆท่าน ที่จะร่วมมือร่วมใจกนัเป็นหนึง่เดียว ทําให้การฉลองคริสตมาสและ

การฉลองวดัผ่านพ้นไปด้วยดีตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

 ในเมื่อสถานการณ์เป็นเชน่นี ้ และพอ่ได้แจ้งให้พี่น้องทราบอย่างตรงไปตรงมาว่า พอ่คงทํา

อะไรไม่ได้มากนกัเพราะอาการป่วยของพ่อคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการฟืน้ฟสููส่ภาพเดิม จงึขอพี่

น้องช่วยเป็นหเูป็นตา เป็นขาเป็นแขนแทนพ่อด้วย ถ้าพี่น้องเห็นหรือพบวา่อะไรควรทําแต่คิดว่ายงัไม่ได้

ทําก็ต้องรีบบอกกล่าวให้พ่อและสภาภิบาลได้ทราบ ถึงแม้วา่สิ่งนัน้จะมีการทําอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร เราก็

ถือเสียวา่เรามาช่วยกนัเตือนความทรงจําแก่กนัและกนั ที่พอ่ต้องบอกกบัพีน่้องอย่างนีไ้ว้ก่อนเพราะว่า 

หลงัจากที่พ่อประสบอบุตัิเหตลุ้มลงในวดั ตอนแรกพ่อคิดวา่คงไม่มีผลต่อความทรงจําใดๆ แต่หลงัจาก

ได้ตรวจสอบดงูานหลายอย่าง ปรากฏวา่พ่อจําไม่ได้หลายเรื่องเหมือนกนั อาจเป็นเพราะว่าสภาพ

ร่างกายยงัไม่ฟืน้ตวัเตม็ที่ก็เป็นได้ ด้วยเหตนุีพ้อ่จงึขอความช่วยเหลือจากพี่น้องช่วยเตือนพ่อด้วย เพราะ

ในช่วงนีเ้ป็นช่วงเทศกาลที่ต้องทําอะไรหลายอย่าง 

 การเตรียมฉลองคริสตมาสและฉลองวดั หลกัใหญ่สําคญัก็คงมีเพียงสองประการเท่านัน้ คือ 

การเตรียมภายนอก และการเตรียมภายในหรือการเตรียมจิตใจ การเตรียมภายนอก ก็คือการเตรียม

สถานที่ อปุกรณ์ กิจกรรม การทําความสะอาดต่างๆ เวลานีเ้ราและผู้ รับผิดชอบทกุๆท่านต้องสํารวจวา่ 

อะไรอยู่ที่ไหน อะไรยงัขาดอยู่บ้าง เรามองข้ามอะไรไปบ้างหรือเปลา่ อปุกรณ์ต่างๆต้องตรวจเช็คดวู่ายงั

ใช้งานได้อยู่หรือไม่ ฯลฯ การเตรียมภายในหรือการเตรียมจิตใจ เป็นเรื่องที่สําคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วดั

ของเราที่มีการฉลองคริสตมาสและฉลองวดัติดกนั เพราะในช่วงเวลาดงักลา่วนี ้ เป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ใน

เวลาสง่ท้ายปีเก่าและขึน้ปีใหม่ทางพิธีกรรม นัน่หมายความวา่วนัเวลาได้ผ่านไปแล้วอีกหนึง่ปี เราจงึ

ต้องสํารวจดตูนเองว่า เราได้ใช้วนัเวลาอย่างมีคณุคา่มากแคไ่หน ความเชื่อของเราเติบโตขึน้มากน้อย

เพียงใด เราพร้อมหรือไม่ที่จะต้อนรับองค์พระคริสตเจ้าในการเสดจ็มาอีกครัง้หนึง่ของพระองค์ วนัเวลา

ที่เลยผ่านจงึเป็นเครื่องหมายแห่งกาลเวลา เตือนเราให้เข้าใจถึงสจัธรรมแห่งชีวิต เหมือนสายนํา้ที่ไหล

ไปแล้วไม่ย้อนกลบัคืน มีหลายคนที่เรารักนบัถือ เมื่อปีที่แล้วเคยมาร่วมฉลองคริสตมาสและฉลองวดักบั

เรา ในปีนีเ้ขาจากเราไปแล้ว สิ่งที่ไม่เคยมีกลบัมีขึน้ สิ่งที่เคยมีกลบัหายไป นี่คือสจัธรรมที่เตือนใจเรา ให้

เตรียมจิตใจอย่างดีในโอกาสที่เรากําลงัเตรียมฉลองคริสตมาสและฉลองวดั. 

        จาก คุณพ่อเจ้าวัด 

วนัที่พระเจ้าเสดจ็มา 

 เราอยูใ่นช่วงเวลาสิ้นปีพิธีกรรมของพระศาสนจกัร พระศาสนจกัรเตือนใจเราโดยอาศยัพระ

วาจาของพระเจา้เกี่ยวกบัวนัที่พระเจา้เสดจ็มา  วนันั้นจะเป็นวนัแห่งความทุกขเวทนา น่ากลวั อกสัน่ขวญั

แขวนสาํหรับคนอธรรม แต่เป็นวนัแห่งการรอคอยดว้ยความชื่นชมยนิดี เพราะพระยตุิธรรมของพระเจา้

จะปรากฏสาํหรับผูช้อบธรรม “วนันั้นกําลงัมาถึง คอืวนัที่จะลุกไหม้เหมือนเตาอบ แล้วคนอวดดีทั้งหลาย

และคนทาํความชั่วร้ายทุกคนจะเป็นเหมอืนซังข้าว.....แต่สําหรับท่านทั้งหลายทีย่าํเกรงนามของเรา ความ

เทีย่งธรรมของเราจะขึน้มาเหมือนดวงอาทิตย์ซึ่งส่องรัศมรีักษาโรคให้หายได้” (มลค.3:19-20) ในพระวร

สารนกับุญลูกา พระเยซูคริสตจา้ไดเ้ตือนใจเราวา่ อยา่ยดึติดอยูก่บัความมัน่คงถาวรสวยงามภายนอก โดย

อาศยัภาพพจน์ของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเลม็ถกูทาํลาย “พระวหิารมีหินและของถวายตกแต่งอย่างงดงาม

...สักวนัหนึ่งทุกสิ่งทีท่่านเห็นอยู่นี ้จะไม่มีก้อนหินเหลอืซ้อนกนัอยู่เลย” (ลก.21:5-6) เพราะสิ่งเหล่านี้เป็น

สิ่งอนิจจงัไม่มีประโยชนช์่วยเหลืออะไรเราไม่ไดใ้นวนัที่พระเจา้เสด็จมา  

 วนัที่พระเจา้เสด็จมา หมายถึง วนัสิ้นพิภพ ซึ่งพระเยซูคริสตเจา้จะเสดจ็มาอีกครั้งหนึ่งในฐานะ

พระมหาตุลาการ เพื่อแยกคนดีออกจากคนชัว่ “บุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์....พระองค์

จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดงัคนเลีย้งแกะแยกแกะออกจากแพะ ให้แกะอยู่เบือ้งขวา ส่วนแพะอยู่

เบือ้งซ้าย” (มธ.25:31-33) พระเยซูคริสตเจา้ทรงยนืยนักบัเราว่า วนันั้นจะมาถึงอยา่งแน่นอน และในวนั

นั้นจะมีเครื่องหมายเตือนหลายอยา่ง เป็นความทุกขเวทนาที่น่าสะพรึงกลวั “ชนชาติหนึ่งจะลกุขึน้ต่อสู้

กบัอกีชาติหนึ่ง...แผ่นดนิไหว โรคระบาด ความอดอยากอย่างใหญ่หลวง...จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลวั 

และเครื่องหมายยิง่ใหญ่จะเกดิขึน้ในท้องฟ้า” (ลก.21:10-11) ที่พระองคท์รงบอกกบัเราตรงไปตรงมา

เช่นนี้ ไม่มีความประสงคท์ี่จะขู่ใหเ้รากลวัเพื่อเราจะไดก้ลบัใจไม่ทาํบาป แต่เพือ่ใหเ้ราเตรียมตวัเตรียม

จิตใจของเราใหพ้ร้อมอยูเ่สมอที่จะเผชิญกบัสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวนัเวลาที่เราไม่คาดคิด “เพราะฉะนั้น จงตื่น

เฝ้าระวงัไว้เถดิ เพราะท่านไม่รู้วันและเวลา” (มธ.25:13) การเตรียมตวัเตรียมจิตใจใหพ้ร้อมอยูเ่สมอ เป็น

ความรอบคอบในการดาํเนินชีวิต เปรียบเหมือนกบัประเทศที่พร้อมรบในยามสงบ นกัเรียนที่ทบทวน

ตาํราเรียนอยูต่ลอดเวลา นกักีฬาที่หมัน่ฝึกซอ้มอยูเ่สมอ บญัชีที่ถกูตรวจสอบอยูต่ลอดเวลา การเตรียมตวั

พร้อมอยูเ่สมอดงักล่าวนี้ กจ็ะทาํใหเ้ราสามารถเผชิญกบัทุกสิ่งดว้ยความกลา้หาญ เพราะเราไดท้าํทุกอยา่ง

พร้อมอยูแ่ลว้ กองทพัสามารถเขา้รบไดท้นัที นกัเรียนพร้อมเขา้สอบทุกเมื่อ บญัชีเปิดตรวจสอบไดทุ้ก

เวลา และเราทุกคนจะสามารถยนือยูต่่อพระพกัตร์พระเจา้ดว้ยความชื่นชมยนิดี  



 ในวนัส่งทา้ยปีพิธีกรรมของพระศาสนจกัร ขอใหพ้วกเราพยายามอา่นเครื่องหมายแห่งกาลเวลา 

ที่พระเจา้ประทานใหด้ว้ยความเขา้ใจ      พยายามปรับเปลี่ยนวิถีทางดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัพระประ 

สงคข์องพระเจา้ ในขณะที่ยงัมีเวลาอยูเ่พราะวนัพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสาํหรับเรา เพื่อเราจะได้

สามารถเผชิญกบัวนัๆนั้นที่จะมาถึงสกัวนัหนึ่งอยา่งแน่นอน ดว้ยความเชื่อ ความหวงั และความชื่นชม

ยนิดี. 

                                                                                                                      พระเจ้าสถิตกบัท่าน 

                                                                                                              คุณพ่อ สมชาย อญัชลพีรสันต์ 

ประกาศ           วันสิทธิมนุษยชน 

 

1.     ขอจติอาสาเด็กและผู้ใหญ่เล่นละครคริสตมาส ซอ้มทุกวนัอาทิตยห์ลงัมิสซา  

ลงชื่อ เบอร์โทรศพัท ์ไดท้ี่หนา้วดั 

2.     วนัอาทิตยน์ี้ ขอเชิญผู้อ่านบทอ่าน และผู้ปรารถนามาช่วยอ่านบทอ่าน รวมกนัที่ศาลาเรือน

ไทย เพื่อจดัตารางเวลา และอา่นพระคมัภีร์ร่วมกนั 

3.     วนัเสาร์ที่  23  พฤศจิกายน  2013  จะมีงานปิดปีแห่งความเชื่อ ณ วดันักบุญยอแซฟ อยุธยา  

ผูท้ี่ปรารถนาจะไปกบัทางวดั ลงชื่อ เบอร์โทรศพัท ์ไดท้ี่หนา้วดั รถออกเวลา 7.00 น. และ

ใส่เสื้อสีโอรส ซึ่งมีจาํหน่ายที่หนา้วดั ในราคา 180 บาท 

4. ขอใหเ้ด็กๆ ที่อายไุม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ลงชื่อ เพื่อสอยดาวรับของขวญัในคืนวนัที่ 24  

ธ.ค. ไดท้ี่หนา้วดั         

5. ในช่วงวนัคริสต์มาส-วนัฉลองวดั ทางวดัจะจดักจิกรรมหลายอย่าง พี่นอ้งท่านใดมีความ

ประสงคจ์ะช่วยทางวดัในดา้นปัจจยัต่างๆที่จะใชใ้นงาน อาทิ ของขวญัในวนัคริสตม์าส 

อาหารที่จะเลี้ยงกนัในวนัครอบครัว และเลี้ยงสัตบุรุษในวนัฉลองวดั ใหม้าติดต่อหรือมอบ

ไดท้ี่คุณพอ่เจา้วดั ผอ.สภาอภิบาล และบริจาคไดท้ี่ตูท้านกลางวดั  

6. ครอบครัวใดตอ้งการเชิญพระกุมาร และคณะนักขับร้องไปร้องเพลงอวยพรทีบ่้าน  

ใหล้งชื่อ ที่อยูเ่บอร์โทรศพัท ์และที่สังเกตที่ชดัเจนไดท้ี่หนา้วดั 

7. วนัอาทิตยท์ี่ 1 ธนัวาคม 2013 เป็นวนัอาทิตย์ต้นเดอืน มีโปรดศีลล้างบาปเด็ก ผูท้ี่ตอ้งการ

นาํเด็กมารับศีลลา้งบาป ใหก้รอกขอ้มูลล่วงหนา้ ใบกรอกขอ้มูลรับไดท้ี่บา้นพระสงฆ ์    

วดัพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต 

22 ซอยพหลโยธิน 121  เยื้องโรงพยาบาลธญัญารักษ ์   โทร. 0-2992-1363-4  Fax 0-2992-1365 
มิสซา :   วนัเสาร์  เวลา 19.00 น.       วนัอาทิตย ์ เวลา 8.30 น. (ไทย)    10.45 น. (Eng.) 

www.motherofgod-church.com 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารวดั ฉบบัที่   13046    วนัอาทติยท์ี่  17 พฤศจกิายน  2013  

สปัดาหท์ี่ 33  เทศกาลธรรมดา วนัสิทธิมนุษยชน 


